Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Διπλός HDMI Full-HD / USB 3.2
/ LAN / Ήχος
Περιγραφή
Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να
συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ ή
USB Τύπου-A και να παρέχει ποικιλία διεπαφών. Δύο
οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις θύρες
εξόδου HDMI. Τέσσερις ενσωματωμένες θύρες USB 2.0
και δύο θύρες USB 3.2 Gen 1 επιτρέπουν τη χρήση των
περιφερειακών συσκευών και τις συνδέσεις για
μικρόφωνο και ακουστικά ενώ και το δίκτυο Gigabit
ολοκληρώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ανάλυση Full-HD
Η ανάλυση Full-HD (1080p) είναι δυνατή κατά τη χρήση
μόνο μιας οθόνης και επίσης κατά την ταυτόχρονη
χρήση και των δύο εξόδων HDMI.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
μπροστινή πλευρά:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης
μπαταρίας BC1.2
1 x Βύσμα 3,5 mm στερεοφωνικών μικροφώνου
1 x Βύσμα 3,5 mm μεγάφωνου
πίσω πλευρά:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, θηλυκό
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
2 x HDMI-A θηλυκό
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
4 x USB 2.0 Tύπου-A, θηλυκό
• Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
Απλή οθόνη: έως και 2560 x 1440 @ 50 Hz
Διπλή οθόνη: έως και 2048 x 1152 @ 60 Hz
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (στα Windows μόνο μια οθόνη μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία mirror, ενώ η δεύτερη διευρύνεται)
• Χρώμα: μαύρο / λευκό
• Διαστάσεις χωρίς τη βάση (ΜxΠxΥ): περ. 190 x 78 x 38 mm

Αρ. προϊόντος 87771
EAN: 4043619877713
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Έξοδος: 5 V / 4 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 1,7 mm
εξωτερικά: ø περ. 4,75 mm
μήκος: περ. 9,5 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Mac OS 10.15.5 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A ή
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™
Περιεχόμενα συσκευασίας
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• Σταθμός αγκύρωσης USB
• Καλώδιο USB Τύπου-B αρσενικό προς USB Τύπου-A αρσενικό (με αντάπτορα προς
USB
Type-C™ αρσενικό), μήκους περ. 1 μ.
• Παροχή ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Λειτουργία :

mirror and extend

Supported operating system:

Mac OS 10.15.5 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

2048 x 1152 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 50 Hz
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